
 

 

BILAGA 2: MER INFORMATION OM TÄVLINGEN OCH JURYN* 

Tävlingen utlystes i februari 2014 och avsåg tre olika platser. Ansökningarna prövades i två 
omgångar. De tre platserna valdes ut som lämpliga att inrymma – och visa upp – stora konstverk. 

Första omgången 
För varje plats upprättade en urvalskommitté bestående av internationellt namnkunniga 
konstexperter en lista över konstnärer från hela EU. Konstnärerna måste uppfylla de 
urvalskriterier som fastställdes i tävlingsreglerna. Tävlingen organiserades för att i möjligaste mån 
se till att åtminstone en konstnär från varje medlemsstat deltog i den första omgången. 
Sammanlagt 59 konstnärer från 28 EU-länder nominerades. 

Urvalskommitténs sammansättning 

● Nicolas Bourriaud (chef, École nationale supérieure des Beaux-Arts, Paris) 

● Susanne Gaensheimer (chef, Museum für Moderne Kunst, Frankfurt am Main) 

● Massimiliano Gioni (chef, New Museum, New York, curator, Venedigbiennalen 2013)  

● Mária Hlavajová (konstnärlig chef, basis voor actuele kunst, Utrecht) 

● Enrique Juncosa (tidigare chef, Irish Museum of Modern Art, Dublin) 

● Kęstutis Kuizinas (chef, Šiuolakinio Meno Centras, Vilnius) 

● Ann-Sofi Noring (chef för utställningar och samlingar, Moderna Museet, Stockholm) 

Andra omgången 
Vid sitt första möte i juni skulle juryn välja ut högst åtta av de konstnärer som nominerats för varje 
plats. Konstnärerna ombads därefter lägga fram konkreta förslag, som anonymiserades innan de 
lades fram inför juryn. 

Vid sitt andra möte den 23–24 oktober valde juryn ut det bästa förslaget för de tre olika platserna. 

Juryns sammansättning 

Representanter för ECB: 

● Ordförande: Benoît Cœuré, ledamot av ECB:s direktion 

● Vice ordförande: Werner Studener, chef, generaldirektoratet för administration 

Representanter för de nationella centralbankerna i Europeiska centralbankssystemet: 

● Ewald Nowotny, chef, Oesterreichische Nationalbank 

● Erkki Liikanen, chef, Finlands Bank 

Representanter för det arkitektkontor som har ritat ECB:s nya kontor: 
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Europeiska centralbanken 
Generaldirektoratet för kommunikation, Globala mediarelationer 

Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Tyskland 
Tfn: +49 69 1344 7455, e-post: media@ecb.europa.eu 

Internet: www.ecb.europa.eu 
Texten får återges om källan anges. 

 

● Frank Stepper, Senior Project Partner, Coop Himmelb(l)au 

Konstnärliga experter: 

● Carolyn Christov-Bakargiev, curator, Istanbulbiennalen 2015 och gästprofessor, 
Northwestern University (Evanston/IL) 

● Isabel Carlos, chef, Fundação Calouste Gulbenkian, Lissabon 

● Sirje Helme, chef, Eesti Kunstimuuseum, Tallinn 

● Rein Wolfs, chef, Bundeskunsthalle, Bonn 

* Uppgifterna om de enskilda personerna var korrekta vid tidpunkten för det första 
offentliggörandet, dvs. den 10 november 2014. 
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